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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 27. mája 2021 z  3. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 

Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 27. mája 2021 v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých 

Dvorníkoch.  

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                                starosta obce     

                        Ing. Eugen Stemmer  zást. starostu 

                        Rozália Bazsóová      poslankyňa 

                        PhDr.Pavel Domonkos                         poslanec 

  Károly Makki                                      poslanec 

                        Edita Ürögiová                                    poslankyňa  

 Ing. Ivan Ürögi poslanec 

 Štefan Volner  poslanec 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomný :    - 

  

1. Zahájenie 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján 

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je sedem, 

a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

 

l.  Rozália Bazsóová                                                  2. Ing. Ivan Ürögi 

 

 Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

             Za : 7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

súhlasilo. 

 

Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom podľa zákona 

č. 369/1990 Z.b. § 12 ods. 4. 
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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie záverečného účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 2020  

5. Výročná správa Obce Veľké Dvorníky za rok 2020 

6. Podmienky voľby hlavného kontrolóra 

7. Aktuálne veci 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie : 

                     Za : 7                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie záverečného účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 2020  

 

 
Pán PhDr. Ürögi – Spolu s pozvánkou Vám bol doručený „Záverečný účet Obce Veľké 

Dvorníky za rok 2020“. Mali ste možnosť ho preštudovať. Máte otázky k záverečnému účtu ? 

Ak nie poprosím pána hlavného kontrolóra, aby predniesol správu k záverečnému účtu 

a k Výročnej správe Obce Veľké Dvorníky za rok 2020. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi za správu. K správe máte 

pripomienky? 

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne pripomienky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2020? 

 

     Za : 7                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2020. 

 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet Obce Veľké 

Dvorníky za rok 2020? 

 

        Za : 7                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet Obce Veľké Dvorníky za rok 

2020. 
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5.  Výročná správa Obce Veľké Dvorníky za rok 2020 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Výročná správa Vám tiež bola doručená. Sú k výročnej správe otázky. 

 

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne otázky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Výročnú správu Obce 

Veľké Dvorníky za rok 2020? 

 

               Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie Výročnú správu Obce Veľké Dvorníky 

za rok 2020. 

 

6. Podmienky voľby hlavného kontrolóra 

 

Pán PhDr. Ürögi – Od mája 2015 na šesť rokov, bol zvolený za hlavného kontrolóra pán Ing. 

Koloman Pongrácz. V máji tohto roku jeho volebné obdobie vypršalo. 

Touto cesto by som  sa chcel poďakovať Vám za Vašu  obetavú prácu, za pomoc s ktorou ste 

prispieval k rozvoju našej obce.  

V mene obecného zastupiteľstva a vo svojom mene Vám prajem veľa zdravia a úspechov 

v ďalších rokoch. 

 

Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra. Navrhujem deň 

konania voľby hlavného kontrolóra na 13. júla 2021 na zasadnutí OZ obce Veľké Dvorníky. 

 

 

Dávam hlasovať, kto je za vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 13. júla 

2021 na zasadnutí OZ obce Veľké Dvorníky? 

 

 Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na  

13. júla 2021 na zasadnutí OZ obce Veľké Dvorníky. 

 

Obecné zastupiteľstvo má ustanoviť podmienky na vykonanie voľbu. Dávam hlasovať, kto je 

za, aby obecné zastupiteľstvo ustanovilo nasledovné podmienky? 

Podmienky : 

1. Vykonať voľbu podľa § 18 písmena a/ odst. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlásiť jej výsledky 

2. Náležitosti prihlášky takto : 

-   meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj  

    / telefónne číslo alebo iný kontakt pre styk s úradom/ 

- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a o zmene a doplnení neskorších 

predpisov 
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- Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou 

príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom 

doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

- Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

 

 

 Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne ustanovuje : 

 

3. Vykonať voľbu podľa § 18 písmena a/ odst. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlásiť jej výsledky 

4. Náležitosti prihlášky takto : 

-   meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj  

    / telefónne číslo alebo iný kontakt pre styk s úradom/ 

- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a o zmene a doplnení neskorších 

predpisov 

- Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou 

príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom 

doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

- Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

 

Obecné zastupiteľstvo má určiť podmienky pre kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra. 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo určilo nasledovné podmienky pre 

kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra? 

Podmienky:  

- Kvalifikačné podmienky v súlade s ustanovením § 18a ods. 1 zákona č. 369/19910 

Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- Pracovný pomer na skrátený úväzok, pracovný čas, ktorého dĺžka je 22,5 hodín 

týždenne 

- Otváranie obálok 29. júna 2021 o 15.30 hod. na obecnom úrade 

 

               Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne  určilo podmienky pre kandidáta na funkciu hlavného 

kontrolóra takto: 

 

- Kvalifikačné podmienky v súlade s ustanovením § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- Pracovný pomer na skrátený úväzok, pracovný čas, ktorého dĺžka je 22,5 hodín 

týždenne 

- Otváranie obálok 29. júna 2021 o 15.30 hod. na obecnom úrade 
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- Kvalifikačné podmienky v súlade s ustanovením § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- Pracovný pomer na skrátený úväzok, pracovný čas, ktorého dĺžka je 22,5 hodín 

týždenne 

- Otváranie obálok 29. júna 2021 o 15.30 hod. na obecnom úrade 

 

7. Aktuálne veci 

 

Pán PhDr. Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo, že v tomto roku kvôli COVID 19 obec 

ešte neusporiada „Deň deti“ a „Deň obce“. V septembri,  ak  to situácia ohľadne COVIDU 19 

dovolí a  všetko bude v poriadku budeme sa snažiť o  usporiadanie obecného hodu na 

Alžbetínskom námestí. Oslavu plánujeme usporiadať 12. septembra 2021.  

 

8. Diskúsia 

 

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky a pripomienky. 

 

9. Záver 

 

Po vyčerpaní programu pán PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne 

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

................................................                                              ........................................... 

     Rozália Bazsóová   PhDr. Ján Ürögi 

     overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

................................................. 

      Ing. Ivan Ürögi  

    overovateľ zápisnice 

 

 

.................................................... 

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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